
2017.03.05. DNT: Változás a kicsiny megragadásával 
Jel.3:8.10 mert bár… mégis… ezért én is… 
 
Csak arra koncentrálunk amink van, vagy pedig arra is, amit ezzel a kevéssel tehetünk? Néha lenézzük a kicsit, mintha 
semmink sem lenne. Arra kell figyelni, hogy ezzel a kevéssel mi mindent elérhetünk. 
Egy szenvedélybetegekkel foglalkozó szakember mondta, hogy a leglecsúszottabb emberben sem találta azt, hogy ne 
lenne egy cseppnyi akarat. Nincs teljesen veszve minden, mert egy cseppnyi még mindig van. Bár kicsik a képességeid, 
de nem tekinted semminek, mégis működteted. Sokszor csak annyiról van szó, hogy nem szedjük össze magunkat. Pl. 
hogy betartsd a szavad. Én apaként megígértem dolgokat, és nem tartottam be. Úgyhogy elkezdtem feltételekkel ígérni, 
„ha... akkor”. 
Van egy felelősségünk a saját életünkért, bár hivatkozhatunk az időjárásra, kormányra… De van egy kevés felelősséged. 
Igehirdetés célja, hogy változások generálódjanak bennünk. Találva érzed magad –> változás legyen. Ne háríts. Van fele-
lősség pl. egy emberi kapcsolatban. Valamit tehetsz, még ha nem is sokat. Azt a picit használod-e? - ez a kérdés.  
A változás a kevés megragadásával kezdődik. Mustármag: 1 mm-es mag –> 3 m-es fa lesz belőle. Ilyen a hit működése. 
Pici gondolat – megragadod - növekszik. Piciny kezdet –> Komoly eredmény. De csak akkor, ha a picit megragadjuk. 
Masszada erődítményt 1900 év elteltével fedezték fel, addig érintetlen volt. Találtak itt magvakat. Elvetették, és kinőtt a 
növény. A mag megtartotta a genetikát, infót. Lehet, hogy úgy érzed, semmid sincs. Olyan száraz a helyzeted, kiszárad-
tál, minden azt mondja, „lehetetlen”, semmirevaló. 1900 évig érintetlen volt a mag, de mikor megfelelő körülmények 
közé került, kinőtt. 
Vannak benned vágyak, impulzusok. Határozd el, „Ezt most nem semminek tekintem”. Elkezdesz foglalkozni a kicsivel, 
imádkozol, „Uram miért van ez bennem?”. Ha valamivel elkezdünk foglalkozni, életre kel. A megfelelő közeg: a foglalko-
zás, megragadás. Érték van benne, élő dolog. Amit semminek tekintettél, abból csoda lehet. Benned van elrejtve a cso-
da; jó dolgok, amit ki sem mertél mondani. 
„Ha minden rendelkezésedre állna, mit szeretnél?” Mi lenne a legnagyobb dolog, amit szeretnél? Amiről el tudnád mon-
dani, hogy megérte ezért megszületni és meghalni. Erre vagyok teremtve. Isten valami után egy vágyat ültetett beléd. 
De úgy tűnik nem lehetséges. Isten azonban a feltételeket is meg tudja teremteni.  
A kicsit megragadni. A szíved mélyén levő legmélyebb vágyak. Mi a legmélyebb vágyad? Ami nélkül üres lenne a szíved? 
A halálos ágyon a legtöbb megbánás (98 %), hogy kevés idő jutott a családra; nem az, hogy nem kerestem elég pénzt. A 
haldoklók ezt érzik a legnagyobb veszteségnek. Mit éreznél a legnagyobb nyereségnek? 
„Bár kevés… de mégis (TE)  -  Ezért én is… (ISTEN). Kiválthatod Isten együttműködését, támogatását. Isten segítségével 
biztos menni fog. Istennek tetszik, mikor megragadod a kicsit. Isten melléd áll, nyílnak meg az ajtók. Ehhez a kicsit neked 
meg kell ragadnod. 
 
Bibliai példák: 
1Móz 18. Ábrahám alkudozik Istennel.  Sodomában, Gomorában. kb. 30 ezer ember élt. Ábrahám felbátorodik, kockáz-
tat, végül 4 ember menekül meg. Isten a nagyon kicsi miatt megkegyelmez 30 ezer embernek. Ez 3 ezrelék. Isten értéke-
li a nagyon keveset. Mi is értékeljük és ragadjuk meg. Érzed mekkora a felelősséged? Isten miattad megkegyelmez 3.300 
embernek. Arány: 1-3.300. Te miattad Isten megáldja a többit, ha te komolyan veszed a részed. Vagy ott száradsz, vagy 
ha beleteszed a részed, kihajt a mag. 
 
Roboám 2Krón 12.12.  Gonoszság -> intés -> magába száll. Nem sértődik meg, nem panaszkodik. Megalázta magát, és 
elfordult az Úr haragja, „hisz Júdában is volt valami jó” –> arra jó, hogy Isten ne pusztítson el. Az számít, hogy belül mi 
van. „Apa, kívül állok, de belül ülök”. Belső megtörés kell. Belső megalázkodás. Laboratóriumi körülmények közt történ-
jen a fenyítés. Ne a gyerek akarata érvényesüljön. Fegyelmezés célja: jó irányba terelni valakit. Erő-alkalmazás, hogy 
megtörjön az ellenállás. Mikor megváltozik a hozzáállásod, sokszor pl. a kollegáid is segítőkészebbek lesznek. Amíg nem 
aláztam meg magam az orvos előtt, nem segített (példa: gyereknek lábáról lejött a gipsz, egy nappal később vittem, nem 
rögtön; orvos: „maga felelőtlen szülő”). Megalázkodás – „van benne valami jó”.  
Zsid. 12,5 …elfeledkeztél a bátorításról, ne vesd meg az Úr fenyítését. Isten szeretetének a bizonyítéka a korrekció - 
különféle eszközökkel. Ő szeretetből teszi, akarja, hogy a kicsidet működtesd – ez csodákra képes. Alázkodj meg. „Uram, 
mivel érdemeltem ezt ki?”, ha nehézség jön, gyakran ezt kérdezzük. Pl. B. Robiéknak leégett a házuk. „Uram, mutasd 
meg, hogy helyes úton járok-e. Jó irányba megyek, jól cselekszem? Uram korrigálj, mert akarom, hogy megvalósuljon az, 
amire teremtettél, hogy jó gyümölcsöt teremjen az életem.” – Ez a helyes viszonyulás. 
Isten valami nagyon jót fog kihozni a rosszból. Pl. Kadarkúti kastély – Isten jót hozott ki a tűzesetből. Az egy csoda, ami 
most ott van. Óvári Robi tele van tűzzel, energiával, bizonyságokkal, nem keseredett meg. Ha megalázkodsz, Isten mel-
léd áll. Kb. Kr.e 200. Arkhimédész– emelő rendszert feltalálta. „Adjatok egy fix pontot, és kifordítom az univerzumot”. A 
fix pont: Jézus Krisztus. A fix pont: „Én szeretlek téged” (J.Kr.). Ezt ragadd meg, és úgy változz! 
 


